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Danske ledige snydes
til fordel for udenlandsk arbejdskraft
Danske ledige har svært ved at få ef-

teruddannelse. Det gælder ikke for de

mange tusinde østarbejdere, der kom-

mer til landet, siger Dansk Metal Fre-

derikshavns formand Jørn Larsen.

Firmaer specialiserer sig i at hente ar-

bejdskraft fra østeuropa til Danmark.

Firmaerne udlejer østarbejdskraften

som vikarer, men forinden bliver de li-

ge sendt på de danske uddannelsesin-

stitutioner for at blive opkvalificerede.

Det kan koste den danske stat op til

170.000 kr. i kursusgodtgørelse, forp-

lejning og kursusafgift pr. østarbejder.

Når eksempelvis danske kontant-

hjælpsmodtagere skal på kursus, må

kommunerne betale kontanthjælp og

kursusafgift. Jobcentret må på samme

måde betale for kurser, dagpengemod-

tagere deltager i.

Samtidig er en dansk dagpengemodta-

ger begrænset af seks ugers selvvalgt

uddannelse.

Det er en unfair konkurrencesituation,

de danske ledige bliver udsat for.

Derfor har Dansk Metal Frederikshavn

nu sendt en redegørelse til ministeren.

Det kan jo ikke passe, at vi har danske

ledige, der har svært ved at blive op-

kvalificerede, og så har vi østarbejds-

kraft, der kommer væltende ind i lan-

det på statens regning, siger Jørn Lar-

sen. For tiden arbejder der omkring et

par hundrede rumænere i området.



METAL Frederikshavn
de næste seks sider

METAL Hjemmeside:
www.metalfrederikshavn.dk

Metal Frederikshavn
Håndværkervej 2, 9900 Frederikshavn
Tlf. 96 22 23 24
(Gælder både faglig afdeling og A-kassen)

E-mail: Frederikshavn@danskmetal.dk

Fax: 96 22 23 23

Åbningstider, A-kasse og faglig afdeling:
Mandag-torsdag: 9-12 og 13-16.
Fredag: 9-12

Telefontider:
Mandag-torsdag: 8-12 og 13-16 - Fredag: 8-12
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Nye tillidsvalgte
i Metal

Nyvalgt tillids-
mand hos Norisol
A/S:
Michael Helsing-
hoff Madsen

Nyvalgt tillidsre-
præsentant hos
Fyns Kran Udstyr
A/S:
Preben Foldberg
Nielsen

Nyvalgt sikker-
hedsrepræsentant
hos MAN Diesel
A/S:
Henrik Andersson

Nyvalgt sikker-
hedsrepræsentant
hos OY Maskin
ApS:
Jan Birger Rytter

Metal Frederikshavn ønsker til lyk-
ke med valgene.

Lærlingesatser
i Metal
Mindstelønnen for lærlinge (Både under og
over 18 år):

Sats: 1.3.08 1.3.09
1. 0-1 år 55.40 57,60

2. 1-2 år 62,55 65,35

3. 2-3 år 67,90 70,20

4. 3-4 år 79,20 81,20

5. over 4 år 101,20 103,15

Alle beløb er i kroner pr. time.

Lønsatsen trin 5 svarer med virkning fra 1.3.
2009 til mindstelønnen for voksne medarbej-
dere.
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Hvis jeg havde ham
lige her.... hvad ville
jeg så spørge ham om?
Det var temaet for mødet,
hvor forbundsformand
Thorkild Jensen, Dansk
Metal, mødte tillidsvalgte
fra Metal Frederikshavn.

Thorkild Jensen gav et kort op-
læg på en halv times tid, hvor
han blandt andet kom ind på,
hvorfor, han turnerede rundt i
landet.

-Vi er i gang med en kampag-
ne for tillidsvalgte fra nu og
hen på efteråret.
Årsagen er, at jeg på kongres-
sen sagde, at der skal være
respekt om tillidsrepræsentan-
terne. Det håber jeg også,
medlemmer og arbejdsgivere
har.
Arbejdsgiverne fremhæver jo
ofte, at der skal være et godt
samarbejde med tillidsrepræs-
entanterne.

Prøvet før
For nogle år siden blev over-
enskomsten stemt ned. Det
gav en del frustrationer. Der-
for tog vi på turne. Det gør vi
nu igen og har allerede holdt
21 møder rundt om i landet.
Der sker store forandringer i
samfundet og på virksomhe-
derne, fortsatte Thorkild
Jensen.
-Vi ser også at medlemmerne
bliver mere og mere individu-
elle i deres ønsker til arbejds-
markedet.

Vi skal forstå at lave overens-
komster, der er fælles, men
også indeholder muligheder
for at tilpasse individuelt. Vi
skal forny os på virksomheder-
ne, for vi er i en lønkonkurren-
ce.

Vidensamfundet
kræver uddannelse
Industrisamfundet kunne vi
forstå. Nu taler man om vi-
densamfundet, og det er en
sværere størrelse at have med
at gøre. Men uddannelse er
vejen frem og vi skal være
omstillingsparate. Derfor fo-
kuserer vi så kraftigt på efter-
uddannelse i Dansk Metal.
Sammen med tillidsrepræsen-
tanterne skal forbundet for-
søge at motivere medlem-
merne til mere uddannelse.
Vi har set mange dygtige kol-
leger miste arbejdet, fordi de
ikke havde fået efteruddan-
nelse. Det er trist at se gode
kolleger miste jobbet. Derfor
skal vi undgå at komme i den
situation.

Under pres
Vores medlemmer skal have
en markedsværdi, så kan man
også kræve noget mere i løn.
Vi er også under pres fra
udenlandsk arbejdskraft, der
kommer til Danmark. Land-
brug og byggeri har været hår-
dest ramt, men vi bliver også
ramt, for vi har svært ved at
skaffe arbejdskraft selv.
Vi skal sørge for, at udenland-

ske kolleger ikke trykker løn-
ningerne, så der kommer
dumpingpriser på arbejdskraf-
ten.

Hvad skal vi vi satse på?
Tillidsrepræsentanterne skal
ikke være bange for at spørge
kollegerne, hvilket emner,
man skal forholde sig til som
tillidsrepræsentant. De gule
foreninger, eksempelvis. Det
er vigtigt med diskussionen,
og forbundet skal sørge for, at
der er gode argumenter for at
være i Metal, når diskussio-
nerne opstår.

I er tættest på
Derfor vil vi også gerne vide,
hvad vi gør rigtigt, og hvad vi
gør forkert. I er trods alt dem,
der er tættest på medlem-
merne. Derfor vil vi gerne
høre jeres mening direkte. Så
kan vi bedre tilrettelægge vo-
res arbejde.
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Vores vigtigste samarbejds-
partner fagligt er afdelingerne.
Jeg håber, I er i tæt kontakt
med afdelingen dagligt. Sørg
for at afdelingerne får lokalaf-
taler, som I indgår.
Husk også, at den bedste
samarbejdspartner i kan få er
tillidsrepræsentant-kollegaen.
Sørg for at få lavet netværk,
så I kan hjælpe hinanden ude
på arbejdspladserne.

Spørgeskemaer ud
Jeg har sendt spørgskema ud
til 2500 tillidsrepræsentanter
med 50 spørgsmål. Jeg har
fået mange svar tilbage.
Skemaet viser, at ca. 30% er i
ugentlig kontakt med afdelin-
gen, men der er altså også
mange, der ikke er det.
57% deltager altid eller ofte i

generalforsamlingerne. Men
så er der altså også 43%, der
ikke gør det.
Derfor skal vi også have enga-
geret medlemmerne mere.
Forbundet har cirka 1600 sa-
ger for afdelingerne i løbet af
et år. Den fagretlige behand-
ling er vigtig. Ligesom viden
og vidensformidling i form af
møder og kurser. Forbundet
har hjemmeside og forbunds-
blad. Bladet har vi planer om
at udgive færre gange, men i
bedre udstyr og flere sider.
Det er en måde at modernise-
re på.
Bladet er ikke et nyhedsblad,
men et formidlingsblad.
Der skal også henvises fra lo-
kalblade til Metals hjemmesi-
de. Langt de fleste har ad-
gang til internettet, og det
skal vi forstå at udnytte til
hurtig information igennem en
bedre hjemmeside, hvor de
vigtigste ting ikke er mere end
tre klik væk.

Metalskolen
Metalskolen er også et vigtigt
element. Vi har solgt Holste-
bro, så alle aktiviteter bliver
flyttet til Jørlunde. Det giver
en bedre økonomi i forbundet.
Vi kan sagtens klare en til-
vækst i aktiviteterne, der hel-

digvis er stigende. Selvfølgelig
bruger vi også LO-skolerne,
ca. 300 kurser i 2009.
Vi vil nu også satse mere på
korterevarende kurser, eksem-
pelvis på 2-3 dage.

Debatten
Og så kom spørgsmålene til
forbundsformand Thorkild
Jensen. Tillidsrepræsentantere
kom hele vejen rundt med
spørgsmål om mere synlig-
hed, forbundet skal mere ud
på arbejdspladserne. Hvad
skal vi gøre med den unden-
landske arbejdskraft?
Hvad med medlemstallet, og
skal vi fusionere med andre
forbund?
Forbundsformanden svarede
udførligt på alle spørgsmål.
Har vi den rigtige sagsbe-
handling i forbundet?

Pensioner og lønninger
Thorkild forklarede, hvordan
pensions-og lønforhold i LO. -
De er vigtigt at diskutere, sag-
de Thorkild med henvisning til
den verserende sag med den
tidligere næstformand i LO.
Det må afgøres ved en rets-
sag. Thorkild forklarede, hvor-
dan systemet fungerede i Me-
tal, og oplyste om egen løn og
pensionsforhold.

Thorkild Jensen med regionssekre-
tær Ole Borup og afdelingsfor-
mand Jørn E. Larsen.

Trods det varme sommervejr, var tillidsrepræsentanterne mødt tals-
tærkt frem i Metalhuset på Håndværkervej i Frederikshavn.
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Vores METAL-mand i Folketinget

Bjarne Laustsen
Folketingsmedlem for
Socialdemokraterne

Det lakker mod enden
Nu lakker det mod enden på
den trekvarte Folketingssam-
ling efter valget. Åbenbart er
statsministeren på sporet af
ny udfordringer uden for lan-
dets grænser; i skrivende
stund bliver Fogh fx æres-
doktor i Israel i anledning af
statens 60-årsdag.

Samtidig smuldrer alt, hvad
den borgerlige regering får i
hænderne – undtagen den
utilslørede lyst til at beholde
magten.
Måske derfor er dette forår
slet ikke blevet præget af en
kamp om, hvad politikerne vil.
Derimod har vi fået symbolsa-
ger som tørklædedebatten og
Lars Løkke Rasmussens af-
slappede forhold til taxareg-
ninger, rejsebilag etc.
Det sidste er alvorligt nok,
fordi det vidner om den hen-
synsløse magtarrogance, der
præger VK-regeringen med
DF som støtteparti.
I stedet skulle vi være i gang
med et reformarbejde, der kan
gøre Danmark i stand til at få
flere ud på arbejdsmarkedet
og navnlig løse problemerne
med at rekruttere medarbej-
dere til det offentlige.

De offentligt ansatte
Det er dybest set det sidste,
der har fået offentligt ansatte
i tusindvis til at nedlægge ar-
bejdet i dette forår. Derfor bli-
ver det også med stor bekym-
ring, man må se hen på drøf-
telserne mellem regeringen og

kommunerne om næste års
budgetter. Vi må frygte endnu
en gang, at regeringen vil
nedjustere kommunernes øko-
nomi. For VK-regeringen har
ingen skrupler med at skære i
det lokale selvstyre

Løber fra løfter
Regeringen og dens støttepar-
ti har heller ingen betænkelig-
heder ved at løbe fra løfter
om ikke at gøre dagpengene
ringere. De supplerende dag-
penge bliver indskrænket for
løsarbejdere og personer, der
arbejder fuldtid med ret til
hjemsendelse. Det vil ramme
de ufaglærte kvinder i fiskein-
dustrien og en lang række
grupper, der kan sammenlig-
nes, hårdt. Nu bliver dagpen-
gene sat ned for de kvinder,
der hver dag i måske 35 år er
stået op og gået på arbejde,
når der er fisk at forarbejde.
Den ny ordning vil ensidigt
ramme alle ufaglærte med ret
til hjemsendelse – og navnlig
de ufaglærte kvinder i fiskein-
dustrien – og især de såkaldte
udkantsområder.

Folk kan ikke bare flytte
Men hvad har regeringen
tænkt sig? Folk kan jo ikke
bare flytte fra fiskeribyerne for
at finde et fuldtidsjob. De vil
formentlig helt sige farvel til
arbejdsmarkedet. Det vil ram-
me den kommunale økonomi
hårdt. Og hvem skal så gælle
fiskene? Skal vi importere
udenlandske arbejdere, som
betaler de minimalt i skat til

den danske statskasse. Men
det bliver et dyrt projekt –
igen.
Endelig har Det økonomiske
Råds formandskab rynket
brynene, hvad angår alle de
ny lånetyper. Vi har konstate-
ret, at de attraktive lån har
sat gang i en skæv udvikling.
Priserne er nærmest sendt på
himmelflugt, og der er en
åbenbar risiko for et usundt
boligmarked. Men det skal
understreges, at vi vil have
undersøgt, om de afdragsfrie
lån risikerer at undergrave den
enkelte families og samfun-
dets økonomi.

Vi vil noget andet
Vi vil overveje at introducere
alternative lånetyper til de nu-
værende ejere med afdragsfrie
lån – lån der kan sikre fred og
ro omkring deres økonomi. Si-
tuationen er imidlertid den, at
de afdragsfrie lån siden okto-
ber 2003 har tilbudt boli-
gkøbere meget lave startydel-
ser, og de er blevet en større
succes end ventet. Det er be-
kymrende, fordi almindelige
boliglån er flere hundrede tu-
sinder billigere.
Vi står nu ved afslutningen af
Folketingssamlingen, hvor der
i skrivende stund endnu
mangler en afslutningsdebat.
Med ferien for døren vil jeg
konkludere, at vi har et
skævere Danmark i juni 2008
end i juni 2007. Det vil vi
igen påpege i afslutningsde-
batten samt i hver eneste de-
bat indtil da.
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Fra generalforsamlingen i Metal
Afdelingsformand Jørn E.
Larsen aflagde beretning
og sagde blandt andet:

Den 21. april havde afdelin-
gen 2.504 medlemmer, og
dermed ser det ud til at med-
lemstallet i Afdelingen er ved
at stabilisere sig efter det i
flere år er gået tilbage. Ved
udgangen af 1. kvartal i år var
medlemstallet steget med 3.
Ikke en stor fremgang med
trods alt en stabilisering. De
2.504 medlemmer fordeler
sig med 1.597 ordinære
medlemmer, 475 pensionister
og 103 lærlinge.

Indsats for
flere medlemmer
I bestyrelsen har vi besluttet
at vi vil gøre en ekstra indsats
for at holde medlemstallet og
gerne forøge det. Det er der-
for vigtigt, at tillidsmændene
og klubberne sørger for at få
ny kollegaer overflyttet til af-
delingen når de startet på de-
res arbejdsplads.

Udenlandsk arbejdskraft
Der er mange udenlandske ar-
bejdere i vort område.
Det drejer sig om mennesker
fra Polen, Rumænien og Tysk-
land, og der er vel også et par
stykker fra Ungarn.
Efterhånden er det lykkedes
os at få både tyskere, polak-
ker og rumænere som med-
lemmer.
Afdelingen har indgået en af-
tale med et vikarbureau om at
de udenlandske arbejdere, der
ansættes, bliver medlemmer
af Metal, når de starter i fir-
maet.
Fremover vil vi holde et

vågent øje med denne kate-
gori og lægge os i selen for, at
de bliver meldt ind i vort for-
bund.

Medlemmer vender tilbage
Lige efter dommen der forbød
eksklusivaftaler oplevede vi et
større antal medlemmer, der
søgte over i de gule forenin-
ger.
Denne tendens er helt stagne-
ret.
Tværtimod er der en del, der
er kommet tilbage fra de gule.
En kollega, der er vendt tilba-
ge, sagde til mig: Man har vel
lov til at blive klogere.

Sammenlægninger
For et par år siden talte vi
med Metal Sæby om sam-
menlægning, men desværre
gik det i vasken.
Det er vores opfattelse, at
sammenlægninger vil medføre
bedre økonomi og bedre servi-
ce overfor vore medlemmer.
Det er da også det billede, der
viser sig, der hvor der er afde-
linger der er slået sammen.
Statistikkerne viser, at med-
lemmerne ikke melder sig ud
ved en sammenlægning.
Vi fortsatte forhandlinger med
med Hjørring og Skagen om
en sammenlægning, og herfra
kommer der efter bestyrelsens
opfattelse meget positive sig-
naler.
Det er vores forslag at vi laver
en fusion i løbet af 2009,
hvor den økonomisk gælder
fra januar og rent organisato-
risk fra den dato hvor general-
forsamlingerne beslutter det.
Hvis det lykkes med Hjørring
og Skagen, vil vi få en afde-
ling med over 4.500 med-
lemmer. Dermed får denne

afdeling en størrelse, så den
kan servicere medlemmerne
på en fornuftig måde og de
ansatte kan varetage hver sit
område.
Ved en sammenlægning af de
tre afdelinger lægger bestyrel-
sen op til at afdelingskontoret
skal ligge i Frederikshavn med
kontorer i Skagen og Hjørring.

Lav ledighed
I vores afdeling er der 52 der
er berørt af ledighed, svaren-
de til 3,3 %. I hele forbundet
er der 916 ledige svarende til
1%.
Med de lave ledighedstal er
der et øget pres på fagfore-
ningerne for at få aftaler om
at få udenlandsk arbejdskraft
til landet.
Vi kan ikke kraftigt nok advare
herimod, da det efter vores
opfattelse vil resultere i at de
danske medarbejdere bliver
fyret ved en nedgang i be-
skæftigelsen.

Lokale lønforhandlinger
På sidste HB møde oplyste
forbundsformanden, at gen-
nemsnittet af lønforhandlin-
gerne lå på omkring 6 kr.
I vores region var det på ca. 7
kr.
Her i afdelingen har vi fået
melding om at Vestergård
marineservice har fået 9,- kr.
-, Karrosserifabrikken 8,- kr. -
Scanel 8,- kr. og en over-
skudsordning, Orskov 7,- kr.,
Martin 4,50 kr. og forhandling
om et variabelt lønsystem
med ikrafttræden næste år.
MAN Diesel, 7 kr. i år og 7
kr. næste år. Kofoed og Chri-
stensen, 7 kr. i år og 7 kr.
næste år. Victor, 8 kr. i år.



8 »Faget« Frederikshavns fælles fagblad . Juni 2008

METAL

Bud efter CAMA
Ejer af CAMA Uffe Mayntzhusen og tillidsrepræs-
entant Jimmi Bech.

Rørlægger og blikkenslager Brian Petersen har
fundet sig godt til rette på CAMA.

CAMA i Frederikshavn har
specialiseret sig i person-
lifte til handicappede. Så
godt, at hele verden er
blevet et marked.

Ejeren af CAMA Uffe Mayn-
tzhusen konstaterer, at CAMA
har høj samfundsværdi. For det
første er produktet lifte til han-
dicappede, og så går 85% af
virksomhedens produktion til
eksport, så der hentes frem-
med valuta til landet, siger Uf-
fe Mayntzhusen.
-Hvis vi ser på den nærmeste
fremtid, har vi ikke noget at
frygte. Vi har konkurrenter, så
det er ikke et beskyttet mar-
ked, men vi oplever i stigende
omfang, at vi får henvendelser
fra hele verden efter vores pro-
dukter.

Prominente modtagere
Vi producerer selv forskellige
standardmodeller og forhandler

handicapelevatorer og holland-
ske stolelifte.
Her i Danmark har vi blandt
andet leveret lifte til Amalien-
borg, Gråsten Slot, National-
museet og Louisianna, for blot
at nævne nogle.

Til Barcelona
-Men det stopper ikke her, for-
tæller Uffe Mayntzhusen.
I slutningen af maj drager Me-
tal-manden Erik Christensen og
jeg til et krydstogtskib i Barcel-
ona. Her monterer vi en af vo-
res egne lifte, så vi får set os
omkring.
Virksomheden blev startet for
35 år siden, og i dag er der 30
medarbejdere, hvoraf 14 er
Metal-medlemmer.
-De medarbejdere, vi efter-
søger er faguddannede, der
kan de grundlæggende ting,
fortæller Uffe Mayntzhusen.
Når de så kommer her, får de
tilført de kompetencer, vi har

brug for i virksomheden. Noget
af det vigtigste er, at de kan
passe jobbet. Det ser det ud
til, for vi har mange, der har
været her i mange år.
Vores produktion består af
standardmodeller samt en
masse specialopgaver. Stan-
dardmodellerne kan iøvrigt ud-
bygges med alt muligt udstyr,
så der er noget for alle, hvis de
har et specielt behov.

Udvikling
-Vi udvikler produktet løbende,
siger Uffe Mayntzhusen. Der
går ikke mange uger, før vi er i
gang med at ændre en skrue,
et beslag og materialer, så pro-
duktet hele tiden er optimeret.
-Det er også nødvendigt, for
kravene til produktet er store.
Der er meget bureaukrati, så
dokumentationen skal være i
orden. Iøvrigt ligger alt doku-
mentation hos Teknologisk In-
stitut. Brugerne må ikke kom-
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John Madsen til højre har
størst anciennitet på CAMA.

Erik Christensen med lift, som
han skal til Barcelona med.

Smedene Lars Klæmmensen og Michael
Jensen producerer bagplader til liftene.

me til skade med vores pro-
dukter. Det gør de heller ikke,
for vi har ikke haft et uheld i
den tid, virksomheden har ek-
sisteret.
I øjeblikket arbejdes med pla-
ner om udvidelse med større
lagerhal, kantine og omklæd-
ningsrum.

Lønaftale
Tillidsrepræsentant Jimmi Be-
ch, Dansk Metal, har lige for-
handlet en lønaftale til kolle-
gerne. Den giver noget mere,
end FOAs medlemmer slås
for for øjeblikket. Timelønnen
er i nærheden af de 160 kr.
-Vi har vores små problemer
her på virksomheden, siger
Jimmi Bech, men overordnet
set, mener jeg, det er en fin
virksomhed at være ansat på.
Jimmi Bech har selv prøvet en
del. Han er udlært på Frede-
rikshavn Værft, senere fik han
arbejde på Danyard, har været
en tur hos Volvo i Sverige,

prøvet at være slagteriarbej-
der og brandmand.
-Jeg har være ansat i 13 år på
CAMA, og nogle kolleger har
været her længere, og vi har
et fint indbyrdes forhold.
John Madsen, udlært kleins-
med, har været ansat i 29 år
og godt tilfreds med jobbet:
-I starten var det nok mere
varieret, for da lavede vi alt
fra bunden, nu får vi flere
halvfabrikata. Til gengæld har
vi et meget bedre arbejdsmil-
jø. Brian Petersen, udlært
rørlægger og blikkenslager, si-
ger: -Jeg var på Danyard. Det
lukkede, og så var jeg heldig
at komme på CAMA. Vi er et
godt team her, og vi tilrette-
lægger selv arbejdet indenfor
de frister, der nu er afstukket,
ligesom flekstid og fleksibel
arbejdstid gør fritidslivet noget
lettere.
Erik Christensen er i færd med
at samle en lift, type 6. Det
er sådan en, han og Uffe

Mayntzhusen skal til Barcelo-
na med om nogle uger. - Det
er en sjov opgave at komme
med på, siger Erik, særligt når
det er et krydstogtskib og jeg
selv har været med til at lave
liften.

Mohamed Safi og Erik Seerup
producerer skinner til liftene.
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3F Nordøst Vendsyssel
de næste seks sider

3F Hjemmeside:
www.3f.dk/nordoest-vendsyssel

Formand: Morten Dahlberg
Skippergade 24,
Postboks 280, 9900 Frederikshavn

Telefon, faglig afdeling:
70 300 846

Fax:
70 300 847

Telefon, A-kasse:
70 300 846

E-mail:
nordoestvendsyssel@3f.dk

Hver torsdag i lige uger kl.
15.30 til 16.30 kan 3F-med-
lemmer få foretaget en gratis
gennemgang og juridisk vur-
dering af sager.
Advokat Ole Kildeby har
træffetid kl. 15.30-16.30 på
3F kontoret, Skippergade
24, Frederikshavn.
I samme tidsrum kan advo-
katen træffes på afdelingens
telefonnummer 70 300 846
Rådgivningen kan være for-
hold om ejendomshandel,
lejebolig, arv, skilsmisse,
dødsfald i nær familie, er-
statningssager og andre juri-
diske forhold. Muligheden
for fri proces undersøges.
Det gratis tilbud omfatter
rådgivning på afdelingens
kontor. Hvis der rejses en
sag, eller det aftales, at advo-
katen skal udføre en opgave
for et medlem, betales dette
efter aftale med advokaten.

Morten Dahlberg

Gratis
advokat-

rådgivning
til 3F-

medlemmer

Socialrådgiver
Socialrådgiveren træffes på
tlf. 70 300 846 daglig mellem
kl. 9.00-10.00.

Socialrådgiverens træffetid
på kontorerne:
Sæby:
Tirsdage mellem 13-16
Frederikshavn:
Onsdage 13-16
Skagen:
Torsdage 13-16

Tlumacz Polski
W 3f Polnocnowschodni Vendsyssel

Teresa Gyldenberg bedzie urzedowala w biurze 3f Pol-
nocnovschodni Vendsyssel, Skippergade 24, Frederiks-
havn

W 2. (druga) srode kazdego miesiaca
Pierwszy raz 10 pazdziernika 2007 roku
W godz. 14.00-16.00
Teresa ma nr. telefonu 25 47 21 92
Mail: teresa.gyldenberg@ batkartellet.dk

Polsk tolk
i 3F Nordøst Vendsyssel

Teresa Gyldenberg får fast kontortid hos
3F Nordøst Vendyssel, Skippergade 24,
Frederikshavn

2. onsdag i hver måned
kl. 14.00-16-00.
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Oplægsholder var Lotte Rømer, hørekon-
sulent, forfatter, musiker og hørehæm-
met gav tilhørerne stof til eftertanke.
Blandt de knap 70 tilhørere var der 5-6
høreapparats brugere – Ingen (af vi øvri-
ge) har et fornægtet høreproblem, men
adskillige indrømmede dog, at der der-
hjemme ofte er uenighed om, hvor volu-
menknappen på TV´et skal stå og at or-
det HVA´ er ofte benyttet!
I Danmark er støjgrænsen 85 db. på en
8 timers arbejdsdag, men befinder man
sig dér, er ”kvoten opbrugt”, så stopper
man øretelefonerne i og blæser op for
sin minidisk – eller udsætter sig for an-
den larm når fyraften indtræffer, er man
faktisk i farezonen for at udvikle et høre-
handicap.

Oticon blev valgt som
årets virksomhed i 2006
af 3F og Fagbladet. Det
kan være lidt svært at
forholde sig til i år, hvor
Oticon har valgt at flytte
en del af produktionen til
Polen og ca. 100 kolle-
gaer derfor går med en
afskedigelse i lommen.
Men på trods heraf, er
Oticon dog stadig en god
arbejdsplads med mange
goder.

Fællestillidsrepræsentant Susanne
Kold og andre tillidsvalgte viste rundt
på virksomheden.

Høreapparater anno
2008 behøves ikke at
være store, klodsede el-
ler ”flæskefarvede”.

Tekst og foto:
Leo Andreasen,
Industrigruppen,
3F Aalborg

• At 800.000 danske-
re har en form for
høretab. Af dem er
60% under 65 år
gamle, og dermed i
den erhversaktive

alder.

• 300.000 danskere
har et høreapparat.

• Yderligere 300.000
danskere ville have
glæde af ét!

• Det tager i gennem-
snit syv år at erken-
de et høretab. Cirka
lige så lang tid som
at erkende et alko-
holmisbrug…Hvorfor
dette tabu?

Årets regionale konfe-
rence for sikkerhedsre-
præsentanter har været
afholdt den 5. april på
Oticon i Thisted. Tema-
et var i år ”Støj, fore-
byggelse og hørehæm-
met” – Oplagt emne,
når konferencen fandt
sted på Oticon, som er
en af verdens førende
producenter at høre-
apparater.

Hva´ var det, du sagde?
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Efterløns- og
pensionistklubben i
3F Nordøst Vendsyssel

Program for
2. halvår 2008

Udflugt
2008
Torsdag den 21. august
2008, går sommerud-
flugten til Aalborg Zoo.

Bus afgår fra Rådhuscen-
terets P-plads kl. 9.30 til
Syvsten Kro, hvor vi får
kaffe og rundstykker.

Derfra kører vi til Zoolo-
gisk have, hvor I frit kan
boltre jer – når vi er trætte
af at se på aberne, vender
vi bussen mod Dronning-
lund Hotel, hvor de serve-
rer en 2 retters menu.
Drikkevarer er for egen
regning.

Vi forventer hjemkomst
ca. kl. 19.15

Du må gerne tage en led-
sager med.

Pris for medlemmer:
150,- kr.
Ledsager: 200,- kr.

Tilmelding senest den
15. august til:
Grethe
tlf. 98 42 95 94 eller

Birthe
tlf. 98 42 95 25

Ny tillidsvalgt
i 3F Nordøst Vendsyssel

Niels Bo Poulsen
er nyvalgt TR på
LUMEX A/S i
Frederikshavn.

Daniel Vagn
Richard er valgt
som sikkerheds-
repræsentant hos
Stæten A/S
Vendsyssel.

Lissi Bregnhøj er
valgt som tillidsre-
præsentant hos
MG
Hjemmeservice.

Hans Jørgen
Højgaard er valgt
som sikkerheds-
repræsentant ved
Bangsbo Depot.

3F ønsker til lykke
med valgene.

Morten
skal mer
Morten Dahlberg er
nyvalgt formand for 3F
Nordøst Vendsyssel ef-
ter Bent Christensen,
der valgte at gå på ef-
terløn i marts.
Faget har spurgt Mor-
ten Dahlberg, hvad det
allervigtigste er for 3F
Nordøst Vendsyssel li-
ge nu.

-Lige nu skal have have
optimeret den faglige afde-
ling, siger Morten Da-
hlberg. 3F Nordøst Vend-
syssels faglige afdeling
skal ud på arbejdspladser-
ne, ud at hilse på nu-
værende medlemmer og
ud at skaffe nye medlem-
mer.
-Derfor har vi fået en faglig
koordinator, Karl Aage
Stenfeldt, faglig sekretær i
afdelingen. Det bliver hans
opgave at skaffe luft, så de
faglige medarbejdere får
tid til at komme ud hvor
medlemmerne er. Desuden
vil vi prioritere tillidsre-
præsentanter og sikker-
hedsrepræsentanter langt
højere end tidligere.

Supplerende dagpenge
- I dag er vi midt i en faglig
og politisk kamp omkring
de supplerende dagpenge,
siger Morten Dahlberg. Vi
har kæmpet en indædt
kamp for at få de borgerli-
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Dahlberg: De faglige
re ud på arbejdspladserne

ge politikere til at skifte hold-
ning til deres forslag om at
forringe de supplerende dag-
penge. Desværre en kamp,
der ser ud til at være for-
gæves.
-Som det ser ud nu, bliver lo-
ven vedtaget med tilbagevir-
kende kraft fra 14. april
2008. Det er jo helt uhørt, og
folk på supplerende dagpen-
ge, kan nu begynde nedtællin-
gen.
-Vi ved, at mange bliver fuld-
tidsledige. Det ved regeringen
godt, men er åbenbart ligegla-
de.
Vi ved også, at det hovedsa-
geligt er 3Fs medlemmer, der
bliver ramt. Det gælder vores
nye RBF-medlemmer, servi-
ceassistenter, rengøringsassi-
stenter, medlemmer i fiskein-
dustrien, tagdækkere og især
kvinderne.

Nedslidte medlemmer
Samtidig indfører regeringen
skattefradrag i 100.000 kro-
ners klassen til 64-årige, for
at de skal blive på arbejds-
markedet. Det skattefradrag
vil ikke komme til at berøre
3Fs medlemmer, for de er
nedslidt, inden de når en alder
af 64 år. Men det er et godt
eksempel på, hvordan end
borgerlig regering tænker.

3F husker
Men den borgerlige regering
kan godt belave sig på, at 3F
ved næste valg vil huske væl-
gerne på, hvem der indførte
forringelserne på de supple-

rende dagpenge og forringede
folks vilkår for tilknytning til
arbejdsmarkedet. Det kan re-
geringen godt betragte som
en trussel. 3F vil sætte mas-
sivt ind, siger Morten Da-
hlberg.
-Vi kan også frygte, at forrin-
gelserne på de supplerende
dagpenge vil tiltrække østar-
bejdskraft. Så har vi en meget
alvorlig situation på det nord-
jyske arbejdsmarked. I forve-
jen deler jeg Metal-formand
Jørn Larsens forargelse over,
at danske ledige ikke kan få
uddannelse, mens udenlandsk
arbejdskraft kommer vælten-
de ind over grænserne og får
stillet gratis uddannelse til
rådighed af den danske stat.
Det er simpelthen uanstæn-
digt. Kombineret med forrin-
gelserne på de supplerende
dagpenge nærmer vi os en ka-
tastrofesituation, fastslår Mor-
ten Dahlberg.

Ny offentlig overenskomst
Til gengæld er den nye for-
mand tilfreds med, at de of-
fentligt ansatte fik en ny over-
enskomst, og at den blev
stemt hjem med et stort fler-
tal. Det er godt, for det er den
bedste overenskomst i mange
år på det offentlige område,
siger formanden.

Velkommen til RBF
Morten Dahlberg har også en
speciel hilsen til de nye RBF-
medlemmer, som kommer til
afdelingen 1. Juli fra RBF
Nordjylland.
De er hjerteligt velkomne, og
for øjeblikket arbejder vi in-
tenst med at finde ud af,
hvordan vi skal servicere dem
bedst muligt. De kan være
sikre på, at de får en god fag-
lig service, ligesom A-kassen
vil være behjælpelig. Så vel-
kommen i 3F Nordøst Vend-
syssel.

Morten Dahlberg, 3F Nordøst Vendsyssel nye formand: -Vi skal ud,
hvor medlemmerne er, nemlig på arbejdspladserne.
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Generalforsamlingen

LO-formand Harald
Børsting på besøg

LO-formanden var invi-
teret af 3F Nordøst
Vendsyssel og FOA Fre-
derikshavn, der holdt ge-
neralforsamling samme
dag.

Harald Børsting indledte
med et angreb på regerin-
gen, som nu vil have de le-
dige til at søge fire job om
ugen. -Det er at genere bå-
de de ledige og virksomhe-
derne, mente Harald Børs-
ting, der også var irriteret

Generalforsamlingen i 3F
Nordøst Vendsyssel blev
noget af et tilløbsstykke.
Der var afsked med Bent
Christensen og valg til ny
formand.

Da der var tre kandidater op-
stillet til formandsposten,
måtte man ifølge vedtægter-
ne ud i en urafstemning.
De tre kandidater var:
Morten Dahlberg
Bent H. Pedersen
Bjarne Mørch Larsen

Efter urafstemningen stod det
klart, at Morten Dahlberg, tid-
ligere faglig sekretær i 3F
Nordøst Vendsyssel, var valgt
med overvældende flertal.
Forinden havde afdelingsfor-
mand Bent Christensen aflagt
en omfattende beretning for
afdelingens virke i 2007. Her
beskæftigede han sig især
med den politiske situation,
hvor skruen strammes overfor
de ledige i A-kassen. Forman-
den beskæftigede sig også
med ledigheden og mulighe-
derne for uddannelse.
3Fs bygning i Skagen er solgt
og kontoret flytter på havnen.

Farvel til Bent
Flere hundrede mødte op,
da Bent Christensen stop-
pede som formand for at
gå på efterløn. Her bringer
vi nogle få glimt om en
festlig, farverig, initiativrig
og ihærdig formand.

Næstformand Bodil Peder-
sen fortalte om det kultur-
sammenstød der var, da SiD
og KAD blev sammenlagt. -
Men takke være din måde

Bent Christensen fik en ordentlig
krammer af næstformand Bodil
Pedersen.

FOA-formand Mona Pedersen og 3F-formand Bent Christensen tog
imod Harald Børsting til deres generalforsamlinger i Arena Nord.
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over, at de ledige skal lægge
deres CV på nettet. 83% af
3Fs og FOAs medlemmer
hører aldrig fra en arbejdsgiver
igennem internettet.
Regeringen giver lettelser i
ejendomsskatten og skattelet-
telser til de bedst stillede. Der
gælder åbenbart andre regler
for de ledige, som f.eks. forrin-
gelserne af de supplerende
dagpenge. Fiskeindustriens
folk og rengøringsfolk må be-
tale, for langt de fleste på
supplerende dagpenge kan ik-
ke få et fuldtidsjob. De gule

fagforeninger fik også et ord
med på vejen:
-De kristelige og Fagligt hus
har fundet en smart måde at
drive forretning på. Men det er
os der betaler gennem vedli-
geholdelse af overenskomster-
ne, og det koster mange pen-
ge. Derfor er vi også nødt til
at tage kampen mod de gule,
sagde Harald Børsting med
henvisning til frisørkonflikten,
hvor frisører meldte sig ud af
frisørlauget, tog kontakt til de
kristelige og samtidig forsøgte
at mobbe medarbejderne ud

af deres fagforeninger.
Vi fik forløbet dømt ulovligt af
Arbejdsretten, og nu forhand-
ler arbejdsgiverne igen over-
enskomst med de frisører, det
drejer sig om, så det kan altså
betale sig at kæmpe, sluttede
Harald Børsting.
Under en efterfølgende debat
opfordrede Morten Dahlberg
Harald Børsting til at bruge sin
indflydelse på at ændret rege-
ringens forringelser på de sup-
plerende dagpenge.

t Christensen med manér
at være på, så gik det allige-
vel. Bodil nævnte også Bents
mange poster og især posten
som formand for AMU Nord-
jylland, hvor han har gjort en
stor indsats for uddannelse til
ufaglærte.
-Den måde, du tackler men-
nesker på, er din egen fortje-
neste, sagde forbundssekre-
tær Per Christensen fra 3F,
der også takkede for Bents
store indsats på uddannelses-
området. LO-formand Cai

Møller erindrede Bents store
kompetencer, når der skulle
forhandles lønsystemer. -Du
havde det hele i hovedet, men
regnskabet stemte. Tak for de
mange gange, vi har været
sammen, jeg er stolt af at
kende dig. -Din lille lort, sag-
de regionskonsulent Karsten
Kollerup kærligt. Det skal for-
stås på den måde, at du er et
stort menneske i en lille krop,
og så er du samtidig en af de
mest prominente formænd i

3F, en berigende person, som
har skabt en superafdeling,
fordi du er begavet og snu.
Alle var enige om, at Bent
Christensen skal have et vel-
fortjent otium begyndende
med et tre måneders ophold i
Thailand.
Fra Faget skal lyde en stor tak
til Bent for hans store opbak-
ning til Faget, der er et
tværfagligt samarbejde mel-
lem fagforeninger i Frederiks-
havn.

...og lune ord fra tidli-
gere formand Cai Møl-
ler.

...et fast håndtryk og en tak fra
forbundssekretær Per Christensen,
3F.

...Ka’ du så ha’ det godt Bent, siger Morten
Dahlberg, nyvalgt afdelingsformand i
3F Nordøst Vendsyssel.
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Med
i Fårup
Sommer-
land

3F Region Nordjylland arrangerer

fælles tur til Fårup Sommerland

for alle medlemmer med familie

lørdag 16. august 2008

Pris pr. billet: 110,-
(normalpris 195,-)
Børn under 3 år er gratis.

Transport
Der vil blive arrangeret fælles bustransport
fra alle afdelinger og servicekontorer.

Tilmelding
Tilmelding til bus skal ske til afdelingen når
du køber billetten.

Billetter kan købes i
afdelingen indtil 8. august.

BUSKØRSEL
Oplysning om buskørsel til
Fårup Sommerland får du ved
tilmelding



FOA Frederikshavn
de næste otte sider

FOAs Hjemmeside:
www.foa.dk/frederikshavn

FOA Frederikshavn
Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn

Tlf. 4697 1170 Fax: 4697 1184

E-mail, Faglig afdeling: frederikshavn@foa.dk

Åbningstider
Ugedag Telefontid Døren åben + telefontid
Mandag 09.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Tirsdag 09.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Onsdag 09.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Torsdag 09.00 - 12.00 + 13.00 - 17.00
Fredag Lukket

Jubilarer
i FOA
Medlemmer, der har haft
jubilæum på arbejdsplad-
sen i maj og juni 2008

Frederikshavn kommune:

25 års jubilarer
6. maj 2008
Social-og sundhedshjælper
Tove Birk Frederiksen
Område Bangsbo
Frederikshavn

14. maj 2008
Portør
Lindhard Christensen
Sygehus Vendsyssel
Frederikshavn

19. maj 2008
Social- og sundhedshjælper
Lotte Jørgensen
Drachmannsvænget,
Skagen

FOA - Fag og Arbejde
Frederikshavn
ønsker tillykke
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Tag med FOA i
Cirkus Dannebrog

FOA har købt en forestilling i Cirkus Dannebrog til medlemmer
med familie.
Forestillingen er 8. juli kl. 19.00 2008
Knivholt Hjørringvej 180, Frederikshavn.
Billetpris: Logebilletter: Kr. 75,00

Alm. billetter: Kr. 50,00
Alm. billetter kan reserveres/afhentes fra dags dato.
Der er et begrænset antal logebilletter, i alt 100, som fordeles
med 30 til Sæby, 30 til Skagen og 40 til
Fr.havn. Disse sælges kun ved personlig henvendelse og først fra
den 24.6.08 fra kl. 14.00 – 18.00. i:
Frederikshavn: FOA, Constantiavej 35, tlf. 46 97 11 70.

Sæby: Ingrid Hansen, Havnebo 4, Sæby
tlf.nr. 98 40 16 39.

Skagen: Logebilletter: Mathilde Berthelsen,
Stuhrsvej 25.

Alm.billetter: Tirsdag-onsdag fra kl. 8.00-16.00 hos:
Helle Jensen, TR-kontoret,
C.S.Møllersvej, tlf. 30 50 94 05

OBS: Cirkusbiletterne kan kun bruges til FOA´s cirkusforestil-
ling den 8. juli 2008 i Frederikshavn.



FOA-generalforsamling med LO
Årets generalforsamling i
FOA Frederikshavn var
noget udover det sædvan-
lige. Sammen med 3F
Nordøst Vendyssel havde
FOA Frederikshavn arran-
geret top-møde med LO-
formand Harald Børsting,
som også indviede FOA
Frederikshavns nye fane.

I sin beretning kom afdelings-
formand Mona Pedersen
bredt omkring.
Først fusionen med PMF
Vendsyssel i oktober 2007.
En meget givtig fusion, der
har været et stort plus for
FOA Frederikshavn og har gi-
vet afdelingen et stort løft. Vi
har planlagt og prioriteret ind-
satsområder og der er lagt en
strategi for afdelingens arbej-
de samt mål for afdelingen.

Kommunalreformen
Vi har oplevet store ændringer
på grund af kommunalrefor-
men, sagde Mona Pedersen.
Områderne er blevet større og
der har været store udskiftnin-
ger på lederområdet, ligesom
det har betydet ny TR-struk-
tur. Vi har fået flere områder
dækket end tidligere.
Omkring serviceløfterne har
der været holdt udviklings-
samtaler med de tillidsvalgte
og senere skal der også med
arbejdsmiljø- og sikkerhedsre-
præsentanterne.

Overenskomsterne
Mona Pedersen kom også ind
på overenskomstforhandlin-
gerne, der endnu ikke er af-

sluttet, da generalforsamlin-
gen blev holdt. Formanden
ridsede de resultater op, som
var opnået på det statslige
område. Formanden opfordre-
de alle til at bakke op om de
kolleger, der var udtaget til
konflikt på FOAs område.

Arbejdsmiljøet skal med
Lønnen er ikke nok i sig selv.
Vi skal også have et bedre ar-
bejdsmiljø.
Det understregede formanden
ved at fortælle om de 7,66
mio. kr. der er hentet hjem til
FOA Frederikshavns medlem-
mer i erhvervsevne og méner-
statning.
Mona Pedersen nævnte de
stigende tal på dagpengeom-
rådet, hvilket ikke er tilfreds-
stillende.
Pisken bliver brugt af regerin-
gen overfor de syge og de le-
dige. Også dem i arbejde er
udsat for et stort pres.
Ledige skal søge fire job om
ugen og regeringen har planer
om at begrænse de supple-
rende dagpenge til 30 uger.

150 nye medlemmer
I efteråret afviklede FOA Fre-
derikshavn kampagneuger af
to ugers varighed. Vi besøgte
48 arbejdspladser. Det gav
afdelingen 150 nye medlem-
mer, og vi vil gennemføre no-
get tilsvarende i 2008.
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LO-formand Harald Børsting ban-
kede første søm i, symboliseren-
de frihed, lighed og broderskab/
søsterskab.

Forinden havde Harald Børsting
holdt tale for omkring 400 med-
lemmer fra FOA Frederikshavn og
3F Nordøst Vendsyssel. Se også
under 3Fs sider.

Herunder er det tidligere sektor-
formand i FOA Frederikshavns
Kost- og servicesektor Anni Kri-
stensen, der bærer fanen ind, så
Harald Børsting kan komme til at
slå det første søm i den nye fane.
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O-formand og indvielse af ny fane

Æresmedlem Ruth Fuglesang
bankede det andet søm i.

...og afdelingsformand Mona Pe-
dersen klarede tredie søm.

FOA Frederikshavns nye fane
har ikke hængt til pynt. Den er
der, hvor faner skal være. Her
til demonstration i Aalborg, hvor
FOA besøgte Regionshuset for
at markere sammenbruddet på
overenskomstforhandlingerne.

Glade og stolte vindere af TR/SR-prisen i FOA Frederikshavn, Helen
Christensen og Dorthe Ravn med afdelingsformand Mona Pedersen i
midten.

Årets TR/SR
i FOA
Frederikshavn
Hvert år uddeler FOA Fre-
derikshavn en pris til en
tillidsrepræsentant og en
sikkerhedsrepræsentant,
der virkelig har fortjent
det.

I år var prismodtagerne
fællestillidsrepræsentant
Helen Christensen, Syge-
hus Vendsyssel, Frederiks-
havn og arbejdsmiljøre-
præsentant Dorthe Ravn,
der arbejder i dag-plejen i
Frederikshavn.
Begge blev fremhævet for
deres initiativrigdom, deres
vedholdenhed og deres
store engagement i et vig-
tigt arbejde for kollegernes
vilkår.
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Husk at meddele
ændringer til FOA
I FOA Frederikshavn har vi ambitioner
om at vores medlemmers kartotek skal
være så præcist som muligt. Derfor vil
vi gerne have besked, hvis der sker æn-
dring i navn, adresse eller i din ansæt-
telse.

Ændring af navn eller adresse har betydning i
forhold til udsendelse af diverse breve og ma-
terialer. Især i den kommende tid når forbun-
det skal udsende uafstemning materiale til al-
le medlemmer på den nye overenskomst. Der-
for er det meget vigtigt, at du står registeret
med den rigtige fagtitel, sådan at du kan blive
placeret under den rigtige sektor.

Du kan telefonere, maile eller bruge denne
snip. Du skal blot meddele eller aflevere
snippen i

FOA Frederikshavn, Constantiavej 35, 9900
Frederikshavn.

Tlf: 46971170 - E-mail: Faglig afdeling:
frederikshavn@foa.dk

Cpr-nr.

Navn:

Adresse:

By:

Stillingsbetegnelse:

Telefon:

Evt. E-mail:

Tidligere ansættelsessted:

Nyt ansættelsessted:

Indkaldelse til valgmøde i
A-Kassens valgkreds i
Frederikshavn den 15. september
2008 kl. 15.00
Sted: FOA Frederikshavn,
Constantiavej 35.

Dagsorden for valgmøde er:

1. Valg af dirigent
2. Forslag som ønskes behandlet
3. Valg af delegerede
4. Indstilling af hoved-

bestyrelsesmedlem og
suppleant

Der skal bemærkes – at der jf. §
24 stk. 1 i A-Kassens
vedtægter kun skal vælges 1 dele-
geret i hver valgkreds, som ikke
må være HB-medlemmet.

Orienteringsmøde o
på det kommunale o
750 medlemmer mødte op i FFK Hallen i
Frederikshavn 20. maj 2008 for at høre
om det forhandlede overenskomstresultat.
Mødet startede i fællesskab, hvor de fæl-
les og overordnede forbedringer i KTO blev
fremlagt. Herefter opdeltes medlemmerne
sektorvis. Her blev forliget gennemgået, så
alle kunne høre, hvad det betyder for det
enkelte medlem i den nye overenskomst-
periode.
Det skabte en stor debat i alle sektorer.
Den 29. maj forelå resultatet af uraftem-
ningen af overenskomsten 2008.
Der var et stort ja flertal: 73,1%, mens
26,6% havde stemt nej.
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FOA –Seniorernes aktiviteter
Program for 2-dages tur 16. & 17. september 2008
Den 16. september: Afgang kl. 7.30 fra Abildgård Kir-
ken, Shell i Sæby kl. 8.00. Herefter formiddagskaffe
på Himmerland ca. kl. 9.00. Herefter går turen direkte
til Rørning Mølle v/ Haderslev for besøg samt med-
bragt frokost. Vi følger den gamle hovedvej til Kruså -
Kollund - Ringenæs - Egernsund - Broager til Dybbøl
Mølle for ophold. Herfra går turen forbi Nybøl og
Gråsten by/slot, inden vi kører til Slukefter Kro i Veds-
ted. Ankomst ca. kl. 17.30/18.00. Middag kl. 19.00
samt aftenskaffe.

Den 17. september: Morgenmad fra kl. 7.30-8.30.
Afgang kl. 9.00 til Sønderborg by/slot for ophold. Her-
fra forbi Fynshav til Nordborg for besøg i Danfoss Uni-
verse Park. Her gør vi ophold i ca. 2 timer, for besøg
og spisning af medbragt frokost. Herefter begynder
hjemturen mod nord. Vi holder ca. ved Vejle for efter-
middagskaffe, videre over Viborg til Simested Kro for
middag kl. 18.00. Forventet hjemkomst ca. kl. 21.00.
Prisen er kun 1.150 kr. incl. overnatning og forplej-
ning.

Med i prisen er: Formiddags og eftermiddagskaffe fra
bus. Madpakke til frokost begge dage. Ophold på Sluk-
efter Kro i dobbeltværelse med toilet/bad (mod merpris
på kr. 175,- kan der bestilles enkeltværelse). 2 retters
middag begge dage. Entre på Tørning Mølle, Dybbøl
Mølle og Danfoss Universe, samt kørsel i moderne
langtursbus.
OBS: Første dag der kan tilmeldes til arrangementet er
13. august imellem kl. 10.00 og kl. 12.00. Her vil
seniorbestyrelsen sidde i afdelingen og tage imod til-
meldinger. Efterfølgende kan der tilmeldes via telefon,
som oplyst herunder.

Tilmelding til bustur: Du kan tilmelde dig til turen fra
13. august 2008 på telefon til:

Ingrid Hansen, tlf.: 9840 1639. Mobil: 2466 6671
Jytte Jensen, tlf.: 9842 3402

August måned
20. august Bankospil kl. 14.00
Sidste tilmelding 13. august
Til Ingrid Hansen, tlf. 98401639
eller Jytte Jensen, tlf. 98423402

Får du nok i
sygedagpenge?
Mange af vores medlemmer

som arbejder på deltid, og

som er fuldtidsforsikrede, får

ikke det, de er berettiget til i

sygedagpenge.

Sagsbehandlerne på sygedagpen-
gekontoret beregner ofte deres
sygedagpenge efter de timer, de
er ansat på og ikke efter den løn,
de tjener med evt. aften/nattillæg
og 1/3 pension, som de er beret-
tiget til.
Ifølge Lov om sygedagpenge §
51 udgør sygedagpengene sam-
me beløb, som den sikrede kunne
have modtaget i arbejdsløsheds-
understøttelse, hvis den pågæl-
dende ikke havde været syg. Så
er du på deltid og er overgået til
sygedagpenge, og er i tvivl, om
du får det, du er berettiget til, er
du velkommen til at kontakte af-
delingen.
Sagsbehandler Bodil Ottesen
FOA Frederikshavn

m OK-08 forliget
område.
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Dagbog fra FOA-konflikten
Afdelingsnæstformand
Karen Hechman har ført
dagbog under hele kon-
flikten.
Det blev en meget aktiv
periode for medlemmerne
og afdelingen og tillidsre-
præsentanterne.
Læs her, hvad der skete.

15. april
2300 tillidsrepræsentanter
mødtes i Odense Kongres
Centre. 26 TR`er fra FOA Fre-
derikshavn stod tidligt op for
at kommen med bus og del-
tage i stor-mødet i Odense.
TR`erne lyttede til formanden
for FOA, Dennis Kristensen,
næstformand Mona Striib,
LO`s formand Harald Børst-
ning og journalist Reimer Bo
Christensen som optakt til
FOA`s strejke, der brød ud
16. april.
En rigtig god dag med en
kampånd som ikke er set før i

FOA´s historie.
I øvrigt mener 9 ud af 10
danskere, at de medarbejdere
i den offentlige sektor, der
passer syge, gamle og børn,
fortjener et løft i deres løn.
Og mere end 7 ud af 10 har
sympati for, at de offentlige
ansatte går i strejke for at få
mere i løn. Det viser en ny
undersøgelse, som Capacent
Epinion har lavet for FOA.

16. april
Kl. 06.30 – alle strejkende
mødes foran arbejdspladser-
ne, hvor de kl. 7.00 sang og
klapper nødberedskabet af-
sted.

Kl. 9.00 – 12.00. Stormøde i
FFK hallen for alle strejkende.
Formanden holdt tale og TV
var på pletten. Den første
medlemsregistering fandt
sted. Der blev nedsat et akti-
vitetsudvalg, som i strejkepe-
rioden bestod af 48 personer,
der koordinerer og styrede ak-

tiviteterne i de 3 byer.

Kl. 12.30. Alle strejkende og
andre interesserede går i de-
monstrationsoptog fra Planta-
gen i Frederikshavn til
Rådhuspladsen. Ca. 300
medl. deltog. Pressen tilste-
de.

17. april
TR og en afdelingsrepræsen-
tant laver lokal registrering af
alle de strejkende i Skagen,
Frederikshavn og Sæby
Lokal Happening, Føtex Torv
samt Kirkepladsen i Frederiks-
havn. Uddeling af flyers, post-
kort mv.

Lokal Happening Super Best
og Super Brugsen i Sæby.Ud-
deling af flyers, postkort mv.

Lokal Happening, Viggo Han-
sens Plads i Skagen. Uddeling
af flyers, postkort mv.

19. april
Lokal Happening i Skagen,
Viggo Hansens Plads kl. 10-
13

21. april
Lokal Happening i ØsterVrå
ved Super Best kl. 16-17.

Lokal Happening på Fisketor-
vet i Frederikshavn kl. 15-
16.30

Demonstrationsoptog i Ska-
gen kl. 15.30. Afgang fra An-
kermedet Ældrecenter. Turen
går gennem byen og til Ska-
gen Rådhus, retur igen til An-
kermedet ca. 100 deltager.

Strejkende FOA-medlemmer blev kendt i gaderne.
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22. april
Lokal Happening på Torvet,
Sæby kl. 13-14.30

STOR demonstration i Frede-
rikshavn, fra Rådhuspladsen til
Lodstorvet kl. 16.30. Dennis
Kristensen er hovedtaler, øvri-
ge taler formand Mona Peder-
sen, LO`s formand Cai Møller,
folketingsmedlemmer Bjarne
Laustsen og Pernille Vigsøe
Bagge. Ca. 660 personer del-
tog. Pressen var tilstede.

23. april
Lokal registrering af alle kon-
fliktramte i Skagen, Sæby og
Frederikshavn.

Frederikshavn kl. 16.00-
17.30. ”Gående” Lokal Happe-
ning i Gågaden på strækningen
imellem Kirkepladsen og lys-
krydset Søndergade/Rådhus
Allé.

24. april
Lokal registrering af alle kon-
fliktramte i Skagen, Sæby og
Frederikshavn

Sæby kl. 16.00. Demonstrati-

onsoptog. Går fra Ældrecentret
til Rosengården og slutter på
Torvet. Ruten er via Gasværks-
vej, Søndergade, Jakob Friisvej,
Søndergade, Vestergade, Grøn-
negade og slutter på Torvet,
Sæby.
Skagen kl. 15.30-17.00. Soci-
al-og sundhedsassistenter må-
ler blodsukker på borgerne, på
Viggo Hansens Plads.

Frederikshavn kl. 14.30-
16.00. Social-og sundhedsas-
sistenter måler blodsukker på

borgerne, på Fisketorvet (ved
Svane Apoteket).

25. april
Lokal registrering af alle kon-
fliktramte i Skagen, Sæby og
Frederikshavn

Kl. 5,00 startede aktivitsudval-
get med at pakke rundstykker.

Skagen kl. 7.00. Der uddeles
rundstykker ved banegården.

Frederikshavn kl. 7.00. Der ud-
deles rundstykker ved Bane-
gården,
Rutebilstationen og Siloen/Fre-
derikshavn kommune.

Sæby kl. 6.15. Der uddeles
rundstykker ved Slagteriet/Da-
nish Crown

26. april
Lørdag – ingen registrering
Skagen kl. 10-13. Hoppepude
for børnene og uddeling af fly-
ers og postkort.
Det foregik på Viggo Hansens
Plads.

Dennis Kristensen, forbundsformand, var en tur i Frederikshavn.

FOAs fane kom i arbejde straks efter indvielsen. Her er vi i Skagen.
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27. april
Søndag – ingen registrering

28. april
2. strejkebølge bryder ud. Alle
dagplejere i hele Frederiks-
havn kommune går i strejke.
ALLE konfliktramte, både in-
denfor SOSU og det Pædago-
giske området mødes i FFK
Hallen kl. 9.00-12.00, Flade
Engvej i Frederikshavn til regi-
strering mv. Denne dag fore-
tages der ikke lokal registre-
ring. Alle mødte i FFK hallen.

kl. 12.30 mødes alle strej-
kende og øvrigt interesserede,
der ikke er på arbejde, til de-
monstrationsoptog. Mødeste-
det er Plantagen i Frederiks-
havn, Gl. Skagensvej ved Fre-
derikshavner grillen. 300 del-
tager i demonstrationen der
slutter på Rådhus Pladsen.

Kageaktion i Skagen, Frede-
rikshavn og Sæby om efter-
middagen. FOA giver wiener-
brød til alle ældre på ældre-
centre og plejehjem i hele
kommunen. Kagen er formet
som ”FOA” og leveres af Coop
Danmarks bagerier.

29. april
Lokal registrering af alle kon-
fliktramte i Skagen, Sæby og
Frederikshavn
Skagen kl. 10.30. Cykel Hap-
pening. Alle strejkende cykler
en tur i byen. Afgang fra det
lokale registreringssted. 55
deltog.

Frederikshavn kl. 10.30. Cy-
kel Happening. Alle strejken-
de cykler en tur i byen. Af-
gang fra det lokale registre-
ringssted. 130 deltog

Sæby kl. 10.30. Cykel Hap-
pening. Alle strejkende cykler
en tur i byen. Afgang fra det
lokale registreringssted. 85
deltog.

30. april.
Lokal registrering af alle kon-
fliktramte i Skagen, Sæby og
Frederikshavn

Skagen kl. 15.30. Demon-
strationsoptog. Vi mødes ved
Ankermedet Ældrecenter.

Sæby kl. 15-16.30. Lokal
Happening i Dybvad ved Dag-
lig Brugsen/Dybvad Børneha-
ve.

Regionen fik
13. maj var FOAs regi-
onsansatte på barrikader-
ne igen. Denne gang var
der demonstration, hvor
turen gik fra FOA Aalborg
og de 4,5 km på gåben til
Regionshuset i Aalborg
Øst for at protestere mod
sammenbruddet i over-
enskomstforhandlingerne
på Regionsområdet.

I har stadig gnisten
Afdelingsformand Ulla Vester-
gaard FOA Thisted-Morsø
sagde bl.a.: -I dag er 28. dag
i strejken. I skal have et stort
skulderklap, fordi I stadig har
gnist til at fortsætte kampen
for mandeløn til kvindefag.

Fantastisk konflikt
Forbundsformand Dennis Kri-
stensen fulgte med hele vejen
og holdt også tale ved Regi-
fonshuset: -Det er en fanta-
stisk konflikt. I har udvist en

Med banner i Aalborg.

På vej mod Regionshuset.
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FOA-besøg
imponerende kampvilje. Det
er lykkedes os at føre en kon-
flikt, der kan mærkes, og
uden at helbredet er sat over
styr hos borgerne. Det skal I
have tak for.
De gule veste er slået igen-
nem, sagde Dennis Kristen-
sen. Vi står for anerkendelse,
ligestilling og lige løn, og det
er også sådan det er ment i
fagbevægelsens udspring.
Vi fik en ligebehandlingslov
for 30 år siden, men vi fik ik-
ke skabt ligeløn. Derfor kan vi
nu se, at en svejser tjener
15,4 mio kr. i et liv, mens en
social- og sundhedsassistent
kun tjener 12,2.

Kvindens markedsværdi
En liberal økonom sagde det
ganske præcist: Kvindens
markedsværdi er lavere end
mandens på grund af sygdom
og barsel. Det er sådanne
ting, vi skal finde os i som
samfund.
Nu står vi i opgøret. I Norge
har de fået en ligelønskom-

mission. Det har vi også brug
for i Danmark. Samfundet må
tage sin del af ansvaret og gi-
ve en skærv.
Samlet set fik vi et bedre re-
sultat indenfor KL-området,
men vi måtte opgive et tilsva-
rende forlig med regionerne.
Det kan vi ikke leve med, og
det burde regionerne heller ik-
ke kunne. Det bliver svært at
fastholde medarbejderne
fremover. Derfor fortsætter
kampen.
Skulle der komme et rege-
ringsindgreb, vil det være rent
bistandshjælp til regionerne.
Nu varsler vi en fordobling af
de strejkende, alene SOSU-
personale på sygehusene.
Hvis ellers politikerne kan hol-
de nerverne i ro, har vi et godt
udgangspunkt for forlig. Vi vil
have slået hul på ligeløn og
mandeløn til kvindefag, slut-
tede Dennis Kristensen under
stor jubel fra de demonstre-
rende.
Regionsrådsformand Ulla Ast-
man havde mod nok til at

komme ud og møde de strej-
kende FOA-medlemmer:
-Tak for sangen (Det var den
om mere i løn), sagde Ulla
Astman.
-Vi har forstået budskabet. Jeg
er ked af, at der ikke er kom-
met et forlig, og det betyder
nok, at der kommer et lovind-
greb. Det er ærgerligt, men
det er regeringen, der har dik-
teret rammen, som regionerne
forhandler efter.
Konflikten går ud over vore
patienter og der er mange af-
lyste operationer, men det er
en lovlig konflikt, som jeg
håber snart får en ende.

UPS!, hvordan Søren er
sådan en hånd kommet op
på taget af Sygehus Vend-
syssel, Frederikshavn?

Forbundsformand Dennis Kristen-
sen: -I har udvist en imponerende
kampvilje. Det skal I have tak for.
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A-kasserne i Metal, FOA og 3F

Hvis du skal få ferie uden for
landets grænser - og denne
ferieperiode ligger på
et tidspunkt, hvor du er regi-
streret som dagpengemodta-
ger (ledig), bør du være op-
mærksom på, at du skal op-
holde dig inden for landets
grænser på det tidspunkt, din
ferie begynder.

Pas på, når d

Du kan risikere at
miste dagpenge
Hvis du ikke bekræfter din jobsøgning som ar-
bejdssøgende mindst hver 7. dag, får det konse-
kvenser for dine dagpenge.

Første og anden gang du glemmer at bekræfte din jobsøg-
ning, sender Jobcentret dig et brev med en frist på 7 dage,
fra den dag du glemte at bekræfte din jobsøgning.

Hvis du ikke overholder den nye frist, bliver du afmeldt.
Du kan ikke få penge fra A-kassen, før du har tilmeldt dig
på Jobnet.

Tredje gang du glemmer at bekræfte din jobsøgning, af-
melder Jobcentret dig med det samme.
Du kan først få penge fra a-kassen, når du har tilmeldt dig
Jobcentret igen.

A-kasserne i
FOA,

Metal og 3F
giver dig den
rigtige service

Jobnet og
»Min side«
Du skal foretage den
ugentlige registrering
via www.jobnet.dk.
Her kommer din egen
side, »Min side«, hvor
du skal bekræfte din
jobsøgning.
På siden kan du bestille
en e-mail/sms service,
der hver uge husker dig
på, at du skal bekræfte
din registrering som
jobsøgende.

HUSK! Bekræft din jobsøgning
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METAL
Søren Larsen
Kasserer

FOA
Solvejg Pedersen
A-kasseleder

3F
Jørgen Helledie
A-kasseleder

Det vil sige, at du tidligst må
rejse ud at landet denne da-
to. Du må ikke rejse ud om
aftenen dagen før din ferie,
hvis denne dag er en arbejds-
dag, dog må du gerne rejse
ud lørdag eller søndag før fe-
rien, hvis din ferie starter den
efterfølgende mandag.
Du kan risikere at blive kon-
trolleret i lufthavnen, når du

rejser ud. Hvis man her opda-
ger, at du er rejst ud af landet
uden for en ferieperiode, vil
dette blive anmeldt til ar-
bejdsdirektoratet - hvorefter
anmeldelsen går videre til din
A-kasse.

Du skal også huske, at du
skal vende tilbage til Dan-
mark inden din ferie udløber.

du rejser på ferie

Rådighedsreglerne
Alle ledige skal efter 1/3 2007 til rådigheds-
samtale i A-kassen hver 3. måned, hvor A-
kassen skal vurdere den lediges rådighed bla.
på baggrund af den lediges jobsøgningsaktivi-
tet. Derudover skal alle ledige til jobsamtale
på Jobcenteret også hver 3. måned.

Jobsøgning
Ved CV-samtalen skal A-kassen henvise til
mindst 2 konkrete, ledige jobs, som den ledige
skal søge, og A-kassen skal følge op på resul-
tatet a jobsøgningen ved næste rådighedssam-
tale.
Derudover skal: Jobcenteret ved hver jobsam-
tale ligeledes finde mindst 2 konkrete ledige
jobs som den ledige skal søge og indberette
dette til A-kassen, der ligeledes skal følge op
på jobsøgningerne ved førstkommende rådig-
hedssamtale.
Hvis den ledige afslår at ville søge disse jobs,
skal Jobcenteret indberette dette til a-kassen,
der så skal tage stilling til den lediges rådighed
og eventuelt, hvilken konsekvens det skal have
i for hold til dagpengeretten: (Manglende dag-
pengeret i en periode, påbud = jobsøgning el-
ler sanktion).
I de nye rådighedsregler er det som noget nyt
slået fast, at hvis en ledig har kvalifikationer til
at arbejde inden for et af de mange såkaldte
flaskehalsområder og ikke 2. gang bliver ansat

i et anvist job, skal den ledige straks aktiveres.

Sanktioner
Hvis en ledig udebliver fra en samtale elller en
aktivitet, Jobcenteret eller A-kassen har ind-
kaldt til, kan der ikke udbetales dagpenge ind-
til den ledige har henvendt sig til afsenderen
af indkaldelsen om udeblivelsen. Det er ikke
som hidtil nok med kun at kontakte enten A-
kassen eller Jobcenter vedrørende udeblivel-
sen, men der skal tages kontakt til afsenderen
af indkaldelsen forinden dagpengeudbetalingen
kan genoptages. I gentagelsestilfælde - dvs.
ved udeblivelse igen inden 12 måneder fra
første udeblivelse - bliver man som noget nyt
anset som selvforskyldt ledig, og pålægges 2
ugers (74 timer) karantæne.
Der er stadig 3 ugers (111 timer) karantæne
for opsigelse af arbejde/afslag på formidlet ar-
bejde eller jobplan og afslag/ophør i tilbud
uden gyldig grund.

Suppl. til fortolkning
af eksisterende regler
A-Dir. har senest meddelt, at en ledig umiddel-
bart anses for at være til rådighed i fuldt om-
fang, hvis der søges 4 jobs pr. uge, og at der
også søges udenfor eget fagområde straks efter
1. ledige dag.



LO Frederikshavn
de næste to sider

LOs Hjemmeside:
www.lo-frederikshavn.dk

LO Frederikshavn
Danmarksgade 71, 1. t.v. 9900 Frederikshavn

Telefon 98 42 97 16

E-mail: formand@lo-frederikshavn.dk
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Læs hjemmesiden www.lo.frederikshavn.dk
hvor der er flere fagpolitiske nyheder og indlæg, som du måske
ikke ellers hører om samt praktiske guidninger og oplysninger.

Socialrådgiverordning for alle
i Frederikshavn Kommune
LOs socialrådgiverordning er et åbent tilbud for alle borgere i
Frederikshavn Kommune. Her kan du henvende dig, hvis du er i
tvivl om afgørelser på socialkontoret, pension og lignende
spørgsmål.

Socialrådgiver Kirsten Blicher Christensen træffes
mandag-torsdag kl. 8.00-13.30. Du bør altid aftale en tid med
Kirsten på telefon 9842 5543, før du møder op.
Adresse:
Danmarksgade 71, 1. t.v. 9900 Frederikshavn
E-mail: socialraadgiver@lo-frederikshavn.dk

Psykologrådgivning
LO Frederikshavn tilbyder alle borgere over 18 år i Frederiks-
havn Kommune gratis psykologrådgivning.
Rådgivningen finder sted på Psykologcentret, Danmarksgade
71 1. sal, t.v. i Frederikshavn på onsdage - sidst på eftermidda-
gen.
Der skal aftales tid på forhånd på tlf 9841 0606 i tidsrummet
kl 09.00 – 12.00.

Bliver du forhindret i at møde på det aftalte tidspunkt, be-
des du melde afbud, når du bliver klar over det, eller senest da-
gen før. Det kan være med til at nedbringe ventetiden.

Fravær eller nær
Mange danske lønmodtagere
har ondt i krop og sjæl. Så
ondt, at kroppen skranter så
meget, at et stigende syge-
fravær koster samfundet ca.
96 mio kr. om dagen / 37
milliarder kroner om året.

Specielt det langvarige syge-
fravær stiger, og det er skidt,
for udstødningen fra arbejds-
markedet sker i forbindelse
med langvarigt sygefravær.
Dette fakta, som alle interes-
serede har været klar over i
flere år, viser en undersøgelse
fra beskæftigelsesministeriets
også.
Den nye analyse danner
grundlag for regeringens
handlingsplan til sommer mod
sygefravær. Regeringens am-
bitioner er at sænke sygefra-
været med 20 procent inden
2015 ved en målrettet ind-
sats på arbejdspladserne.
Vi skal blive bedre til at gribe
ind på et tidligere tidspunkt,
siger beskæftigelsesminister
Claus Hjort Frederiksen.

LO Frederikshavn: Regerin-
gen ikke ambitiøs nok
LO Frederikshavn synes be-
stemt ikke, at målet er ambi-
tiøst nok. Ambitionerne er for
små. Skal vi - i et velfærds-
samfund, som Danmark - fin-
de os i, at 150.000 lønmod-
tagere er sygemeldte fra ar-
bejdpladserne?
Er det rimeligt, at dette tal
kun reduceres til 120.000
over en 7 årig periode?
Skal vi affinde os med ar-
bejdsforhold og et arbejdsmil-
jø, der betyder, at så mange
mennesker ikke er på arbejde
hver dag på grund af sygdom?
Det synes vi bestemt ikke er
rimeligt i LO.
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LO

rvær i forhold til arbejdspladsen

Mange faktorer spiler ind
Mange og anderledes faktorer
spiller ind på både det fysiske
og det psykiske arbejdsmiljø i
tider med højkonjunktur på
næsten alle områder.
Der skal være balance i
mængden af de krav og det
arbejdspres, der stilles den
enkelte medarbejder på ar-
bejdspladsen. Rigtig mange
ansatte arbejder over hver
uge. Mere end halvdelen op-
lever, at de er nødt til det –
ikke for at lave mere, men
"bare" for at nå det hele.
Samtidigt skal både forholdet
til kollegerne og opbakningen
fra leder og chef også være i
orden.
Folk ved godt, at de arbejder
for meget - det fortæller deres
familier; kroppen fortæller det
også ved at sende tydelige
tegn/symptomer på stress
o.s.v.. – Mange ignorerer des-
værre symptomerne med ka-
tastrofale følger.
Den nyeste forskning på om-
rådet baner vejen for, at blod-
propper og andre hjertesyg-
domme kan anerkendes som
arbejdsskader. – Sådanne ar-
bejdsskadesager skal dog be-
handles i Erhvervssygdomsud-
valget, der vil tage stilling til

hver enkelt sag.

Også her
Presset på vor psykologord-
ning og socialrådgiverordning i
LO viser sig i al sin tydelighed
desværre, at problemerne og-
så trives i bedste velgående
og ikke er blevet mindre det
seneste år i vort område.

Tre kurser
Ud over forskellige tiltag sam-
men med forskellige samar-
bejdspartnere på tværs af
brancher om nedbringelse af
(syge)fraværet afholdes der i
efteråret 3 kurser af Sund-
hedsprofil modul 1 på Scandic
Hotel Frederikshavn

onsdag den 19. september
tirsdag den 7. oktober
mandag den 17. november

Der afholdes 2 kurser af
Sundhedsprofil modul 2 på
Scandic Hotel Frederikshavn

onsdag den 24. september
torsdag den 9. oktober

For begge kurser gælder det,
at de afholdes i tidsrummet kl
08.30 – 16.00.
Prisen er 1.500 kr pr deltager
og inkluderer undervisning,
materialer fortæring.
Kurserne gennemføres med
max 30 deltagere og mini-
mum 20 deltagere.
Målgruppen er tillidsrepræs-
entanter, ledere, mellemlede-
re, sikkerhedsrepræsentanter
og øvrige, som er interessere-
de i nedbringelse af sygefra-
vær og problemstillingerne
herom.

Program for kurserne kan rekvi-
reres ved LO Frederikshavn og
ses på vor hjemmeside.

Dansk lovgivning
og danske
overenskomster i
Danmark
I samarbejde med for-
trinsvis industriens- og
byggefagenes fagforenin-
ger og Skat og Politiet,
samt et par folketings-
medlemmer har LO Fre-
derikshavn en arbejds-
gruppe, som mødes ef-
ter behov og mindst et
par gange om året og er-
faringsudveksler udviklin-
gen omkring fremmed
og illegal arbejdskraft.

3 arrangementer
I april måned holdt vi 3
arrangementer for frem-
med arbejdskraft for
henholdsvis tyske, pol-
ske og rumænske arbej-
dere, hvor disse blev ori-
enteret det danske over-
enskomstsystem og vil-
kårene for at bo og ar-
bejde i Danmark som
fremmed.
Vi var – de to aftner mø-
derne blev holdt – i kon-
takt med 28 tyskere, 50
polakere og 97 rumæne-
re. Deres lyst til viden
var stor, og diskussioner-
ne gik ikke hele tiden li-
ge stille af.

På møderne blev der fra
fagforeningernes side gi-
vet tilbud om hjælp til at
finde relevante ledige
job (på lige fod med de
danske medlemmer),
uden fagforeningerne
dog i den henseende går
jobcentret eller andre i
bedene.

Cai Møller, formand

Cai Møller, formand for
LO Frederikshavn.



Socialdemokraterne
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Socialdemokraternes hjemmeside:
www.socdem.dk/frederikshavn

Formand: Helle Pedersen
Overlæge Ottosens Vej 23
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 43 37 27
Mob. 30 29 15 38
E-mail: helleoghans@privat.dk
Kasserer: Grete Næser, telefon 9843 0544.
E-mail: grete@naeser.dk
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Opfordring
Vi vil gerne opfordre alle, der måtte have en me-
ning om sygehusvæsenet, til at tjekke denne
adresse:

www.bevarakutfunktionen.dk

Her kan man læse om besparelser på sygehusvæsenet,
samt protestere over de mange nedlæggelser af akut-
skadefunktioner i Danmark. Gør din stemme gældende.

Mailliste under opbygning
Vi vil meget gerne have et velfungerende med-
lemskartotek med de rigtige mailadresser og
telefonnumre.

Vi vil derfor opfordre til, at alle medlemmer, der har en
mailadresse, samt et telefonnummer, tilsender os disse
oplysninger.

Dette gøres ved at tilsende en mail til medlemsansvarlig
kasserer, eller til formanden. Mailadresserne til os finder
du foroven på denne side

Sundhed på 1. k
Af
Helle Thorning-Schmidt,
formand, Socialdemokraterne

Rekordmange danskere tegner i
disse år privat sundhedsforsik-
ring. Hvorfor? Fordi de ikke læn-
gere har tillid til det danske
sundhedsvæsen.
Jeg kan godt forstå, at danskerne
er ved at miste tålmodigheden
med sundhedsvæsnet. Patienter
med livstruende sygdomme må
vente i måneder for at blive be-
handlet. Den enkelte patient op-
lever at være en brik i et stort
bureaukrati.

Flygter til det private
Dem, der har råd, flygter over i
det private. Dem, der ikke har
råd - og pensionisterne, som in-
gen vil forsikre -, bliver stående
på ventelisten.
Man kan ikke klandre mennesker
for at tegne private sundhedsfor-
sikringer. Men man kan klandre
regeringen for, at den er ved at
ødelægge en af vores vigtigste,
fælles værdier: Lighed i sund-
hedsvæsnet.

Vi vil skabe ny lighed
Socialdemokraterne vil skabe ny
lighed i sundhedsvæsnet. Vi vil
sikre, at alle mennesker i Dan-
mark får 1. klasses behandling i
det gratis, offentlige sundheds-
væsen.

Vi vil gøre tre ting for at genrejse
det danske sundhedsvæsen:

De sygeste skal behandles først.
Regeringen mangler modet til at
prioritere i det danske sundheds-
væsen.
Resultatet er, at patienter med
livstruende sygdomme ikke bli-
ver behandlet hurtigt nok. Vi vil i
stedet prioritere: Reglen i det
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Socialdemokraterne

lasse til alle 1.maj på Knivholt
igen en succes
På Knivholt strømmede alle
ind i den gamle hvidkalkede
lade, hvor duften af stegte jy-
der blandede sig med duften
af helstegt pattegris, nybagte
vafler og kaffe. Hvor der kun-
ne købes økologisk øl og
vand, eller erhverves pjecer
med holdninger til den eneste
rigtige vej for Danmark. Hvor
DSU samlede penge ind til
kammerater, som på grund af
diktatur i deres hjemland, må
rejse væk for at holde politi-
ske møder. Hvor muligheden
for en god politisk meningsud-
veksling med kammerater
blandedes med muligheden
for, at høre politiske talere.
Hvor børnene kunne male,
hoppe, og ikke mindst spise
popcorn og matadormix uden
at det kostede en krone. Hvor
politiske partier og fagforenin-
ger konkurrerede mod hinan-
den i forskellige umulige disci-
pliner, og hvor Metal i år
vandt AL-Vikinge prisen. Men
også håneretten for et år, ef-
terfulgt af Socialdemokraterne
på en smuk andenplads. Men
det var, uden tvivl, Mads fra
Enhedslisten, der lavede det
smukkeste maleri om Fælles-
skab, hvilket alle dommerne
kun kunne være enige om. Ja,
der var noget for enhver
smag, denne festlige dag på
Knivholt i 2008.

danske sundhedsvæsen skal
være, at de sygeste bliver be-
handlet først. Det lyder selv-
følgeligt, men sådan er det
faktisk ikke i dag.
Konkret vil vi bl.a. fjerne skat-
tefradraget for private sund-
hedsforsikringer. Og vi vil sik-
re, at patienter uden privat
forsikring ikke bliver sendt bag
i køen, til fordel for dem, der
har forsikring.

Fuld fart på forebyggelsen
Det er helt afgørende for at
skabe ny lighed i sundheden,
at vi sætter fuld fart på fore-
byggelsen.
Det er et faktum, at fx lavtud-
dannede danskere har et dårli-
gere helbred og lever kortere
end højtuddannede. Sådan
skal det ikke være. Vi vil en-
gagere os helhjertet i at sikre,
at alle børn – uanset forældre
og andre forhold – får lige mu-
ligheder for at få og leve et
sundt liv. Vi er nødt til at tæn-
ke nyt og bruge kreative og
moderne ideer til at styrke fo-
rebyggelsen.
Konkret vil vi bl.a. sikre, at
skolerne sammen med
SFO’erne laver en plan for,
hvordan eleverne får motion
hver dag. Hver dag bør der
være mulighed for at dyrke
sport og lave lektier.

Slut med Løkkes
lappeløsninger
Lars Løkke Rasmussen har
gennem sine seks år som
sundhedsminister ikke villet
tage livtag med de grund-
læggende problemer i sund-
hedsvæsnet.
Helt konkret betyder Løkkes
lappeløsninger fx, at kræftbe-
handlingen i Danmark er langt
dårligere og langsommere end

i andre lande. Patienter venter
i op til to måneder på at blive
behandlet. En ventetid, der
for mange betyder, at de al-
drig bliver raske. Jo mindre
pålideligt det offentlige sund-
hedsvæsen er, jo mere bliver
vi hver især afhængige af vo-
res pengepung for at kunne
blive behandlet.

Vi vil tage fat om de grund-
læggende problemer, i stedet
for at fortsætte Løkkes lappe-
løsninger. Vi vil uddanne flere
læger og sikre at ny medicin
og nyt apparatur kommer hur-
tigere til Danmark. Og så vil
vi sætte en stopper for, at pri-
vatsygehusene tager overpri-
ser for at udføre operationer
på det offentliges regning.

Fri og lige adgang
Fri og lige adgang til sundhed
er om noget indbegrebet af
det, der gør Danmark til noget
særligt. For langt de fleste af
os er det en af de dyrebareste
værdier vi har.
Derfor skal danskerne kende
os og vores parti for, at vi vil
gøre hvad der skal til for at
sikre vores fælles sundheds-
væsen.

Socialdemokratiets formand Helle
Thorning-Schmidt er træt af Lars
Løkkes lappeløsninger.

DSU-formand Anders Starberg
holdt tale 1. maj.
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